ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL BAIA DE ARIES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.40/29.05.2017
privind acordarea burselor scolare pentru elevii de la
Liceul “Dr. Lazar Chirila” Baia de Aries, pentru anul scolar 2016-2017

Consiliul local al orasului Baia de Aries, judetul Alba, intrunit in sedinta ordinara;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare initiat de primar privind acordarea burselor scolare
pentru elevii de la Liceul “Dr. Lazar Chirila” Baia de Aries, pentru anul scolar 2016-2017; raportul de
specialitate al serviciului financiar- contabil nr. 2234/23.05.2017; adresa Liceului “Dr. Lazar Chirila”
nr.1660/23.05.2017; rapoartele de avizare ale comsiilor de specialitate nr.1, 2 si 3;
Avand in vedere:
-art.82 din Legea nr.1/2011- Legea Educatiei Nationale;
-Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.5576/07.10.2011, privind
aprobarea criteriilor generale de acordare ale burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de
stat, actualizat:
- Legea nr.6/2017, a bugetului de stat pe anul 2017;
In temeiul art.45 alin.(2) lit.”a”si ale art.115 alin. (1) lit.”b”din Legea 215/2001, cu modificarile
si completarile ulterioare, privind administratia publica locala ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aproba acordarea burselor şcolare în cadrul Liceul “Dr.Lazar Chirila” din oraşul Baia de
Aries, an scolar 2016-2017, cu incadrarea în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul de venituri si
cheltuieli pe anul 2017, cu această destinaţie.
Art. 2. Aprobă “ Regulamentul de acordare a burselor şcolare”, pentru anul scolar 2016-2017,
conform anexei, parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ, în termen de 30
zile de la comunicare.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ;
Primarului oraşului Baia de Arieş;
Serviciului financiar-contabil;
Liceului “Dr.Lazar Chirila”Baia de Aries;
Se afişează pe site-ul si la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile, din numărul de 13 consilieri
în funcţie şi 12 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Goia Emil

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

ANEXA LA HCL nr.40/29.05.2017

Regulamentul de acordare a burselor şcolare
prevede urmatoarele criterii:
Bursele se acorda pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe timpul pregatirii si susţinerii
examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii
practice.
Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor scolare, conform Ordinului nr.
5576/2011 - Criterii generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat art. 19.
Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai
mare, conform Ordinului nr. 5576/2011, art. 18.
Bursele se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au obţinut rezultatele la
învăţătură.
Bursele de merit se acordă elevilor pentru rezultatele obţinute în anul şcolar anterior, respectiv
semestrul II al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului primar ,
gimnazial, liceal sau profesional, conform Ordinului nr. 5576/2011, art. 8.
Orice bursă se acordă numai dacă elevul a obţinut nota 10,00 la purtare, pe perioada pentru care i
se acordă bursa, pentru învăţămantul primar, gimnazial , liceal sau profesional.
1.Bursele de merit se acordă astfel:
1.1 Elevilor care au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale concursurilor si
olimpiadelor şcolare naţionale organizate de MECTS cu caracter tehnico-ştiintific ;
1.2 Elevilor care au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale concursurilor si
olimpiadelor şcolare naţionale organizate de MECTS cu caracter cultural- artistic si cu caracter sportiv ;
1.3 Elevii care au obţinut medii generale cuprinse între 9,90 -10,00 inclusiv şi nota 10,00 la
purtare în anul şcolar anterior sau în semestrul I pentru clasele de început ale învăţământului gimnazial,
liceal.
Bursele de merit se acorda incepand cu semestrul al II-lea pentru elevii aflati in clasele de inceput
ale invatamantului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv incepand cu semestrul I, pentru
elevii aflati in celelalte clase ale invatamantului primar, gimnazial, liceal sau profesional.
Se acordă burse în cuantum lunar de 25 lei/elev/luna.
2. Bursele de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe
membru de familie, pe ultimele 3 (trei ) luni cel mult egal cu salariul minim pe economie si care
îndeplinesc simultan condiţiile: au media generala intre 9,80-9,90 si nota 10 la purtare, in semestrul
anterior celui in care se acorda bursa.
Bursele de studiu se acorda incepand cu semestrul al II-lea pentru elevii din clasele de început ale
învăţământului primar, gimnazial,liceal sau profesional, respectiv incepand cu semestrul I, pentru elevii
aflati in celelalte clase ale învăţământului primar, gimnazial,liceal sau profesional - 20 lei/elev/lună.
Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, in functie de modificarile intervenite in veniturile nete
ale familiei si situatia scolara a elevilor.
3. Bursele de ajutor social (art.13 lit.”a”- Ordinul nr. 5576 /2011) se acordă la inceputul anului
scolar si sunt revizuite semestrial, in functie de modificarile intervenite in veniturile nete lunare ale
familiei, în cuantum de 20 lei/ elev/lună, respectiv burse de ajutor social (art.13 lit.”c”- Ordinul nr. 5576
/2011), in cuantum de 15 lei/elev/luna.
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Goia Emil

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

